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1. RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo demonstrar, através das técnicas abordadas 

pela ferramenta da qualidade PDCA e sua metodologia. A metodologia do PDCA é 

utilizada por organizações que desejam aprimorar seu nível de gestão, através de sua 

influência competente dos processos e atividades, buscando padronização, 

informações e reduzindo as chances de erros na tomada de decisões importantes. A 

aplicação na indústria para a redução de perda de matéria prima em seus processos 

produtivos. A busca por redução no desperdício de matéria prima, com a finalidade de 

eliminar as causas-raiz de problemas de desempenho da empresa. Através das 

pesquisas de campo, foi possível registrar os fatos e os problemas, além disso, 

realizar análises, interpretações e identificação das causas deste. O estudo em 

questão irá verificar a viabilidade de implantação de um sistema de ciclo fechado, para 

o reaproveitamento da matéria prima desperdiçada no processo, onde atualmente é 

de 9,0%, e espera-se após da implantação do processo de melhoria, obter a redução 

para 6,5%.     

 

2. INTRODUÇÃO 

 As empresas com o grande volume de produção, tem como um de seus 

objetivos, conduzir seus métodos de trabalho sobre a redução de perdas de matéria 

prima em seus processos. Qualquer linha de produção necessita de um 

acompanhamento onde é realizado uma medição, para concretizar se de fato irá ser 

aplicada a melhoria (SLACK; STUART; ROBERT, 1997).   

Os pontos críticos a serem observados nos processos de fabricação estão 

relacionados com toda matéria prima/insumos, objetivando identificar pontos críticos 

e suas particularidades, tentando estabelecer um controle mais eficiente na redução 

de perda. Na indústria, o planejamento da produção é essencial para o 

dimensionamento do processo a ser realizado, é necessário identificar as fases e os 

objetivos destas etapas, verificando todos os precedentes iniciais e alinhando todos 

os sistemas integrados visando atingir as expectativas. 

A partir disso, o trabalho tem o direcionamento em abordar práticas buscando 

a redução no desperdício de matéria prima nos processos de fabricação, usando o 



conceito e práticas de ferramentas da qualidade como o PDCA e sua metodologia. A 

utilização correta da ferramenta permite que a empresa cresça sempre com uma base 

sólida (NOGUEIROL, 2014). 

3. OBJETIVO 

Objetivos específicos: O trabalho em questão, tem como objetivo principal aplicar o 

ciclo PDCA no processo de fabricação e a implantação de um equipamento de 

recuperação de fibras de celulose, onde este faz remoção dos contaminantes leves e 

pesados, além de ar presente na suspensão, recuperando 2,5% no desperdício de 

matéria prima no processo atual. 

Objetivo secundário: Através da celulose que é extraída da madeira, o processo inicia 

com os cortes de árvores, resultando na devastação de florestas, levando em 

consideração que para produção de 1 tonelada de celulose são necessárias de 2/3 

toneladas de madeira. Com a ideia da melhoria aplicada na indústria, terá uma 

redução na utilização de celulose, diminuindo aproximadamente 324 toneladas de 

madeira no ano. 

 

4. METODOLOGIA 

Através das pesquisas realizadas em campo, com acompanhamento do 

processo produtivo, será possível entender o processo de fabricação do papel 

higiênico, principal produto de atuação da empresa onde foi acompanhado o ciclo de 

produção completo desde a entrada da celulose no hidrapulper para diluição até a 

saída da bobina de papel. Assim, com o conceito e aplicação da ferramenta PDCA e 

sua metodologia usada para melhorar processos. Cada passo desta metodologia vai 

ser trabalhada para chegar aos resultados e demonstrar a eficiência da ferramenta 

aplicada. Para melhoria do processo como um todo, serão demonstrados também 

diagramas de causa e efeito para validar os resultados obtidos, certificando todas as 

suas falhas bem como a correção necessária para ser implantada, trazendo assim os 

resultados esperados para a organização. 

5. DESENVOLVIMENTO 

      Diante das visitas realizadas em campo e as pesquisas bibliográficas, foi 

identificado o desperdício no processo de produção, que é ocasionado na mistura da 



celulose com a água no hidrapulper, que gera uma massa que serve para alimentação 

da máquina de produção de papel, onde o desperdício foi identificado, este 

desperdício está ligado diretamente aos feltros e telas do maquinário que serve como 

base para aparar a massa junto com a água injetada pelo equipamento. Todas as 

melhorias possíveis nos feltros e telas já foram realizadas pela empresa. O processo 

de limpeza dos feltros e telas acabam descartando o material excedente, com a 

implantação desta melhoria, este material excedente será redirecionado para um o 

equipamento de recuperação de fibras de celulose e reinserido no processo. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Com a aplicação do PDCA, foi possível identificar o desperdício de fibras de 

celulose nos feltros e telas do maquinário de produção do papel, essa perda é 

representada por 9,0% da matéria prima inicial. A Damapel utiliza 132 toneladas de 

celulose por dia, desta quantidade apenas 120 toneladas são aproveitadas. 

Com a aplicação do maquinário de recuperação de celulose, está sendo 

estimado uma recuperação de aproximadamente 2,5% desta celulose desperdiçada. 

Não aparenta muito pelo consumo diário, porém, cada tonelada tem um custo de R$ 

1.450,00. Sendo que o consumo mensal é de 3.960 toneladas por mês, com esta 

perda de 9,0% é desperdiçado 356,4 toneladas de celulose por mês. Com a melhoria, 

esta perda será de 257,4 toneladas por mês, dessas 99 toneladas recuperadas por 

mês gera uma economia de R$ 143.550,00, totalizando R$ 1.722.600,00 por ano.  
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